
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε  όπως  προσέλθετε  στην  ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Δημοτικού  Λιμενικού 
Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, που θα γίνει την 13η Απριλίου   2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00   στο 
γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, Παραλία Νέων Παλατίων,  για συνεδρίαση   και  
λήψη  απόφασης, για τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτηση Δ. ΒΑΛΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, «Ο ΜΠΑΤΗΣ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

2. Αίτηση ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ , «JOAN΄S», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

3. Αίτηση  Α.  ΚΩΤΣΟΣ  –  Α.  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ  Ο.Ε.,  «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  –  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ»,  για 
παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία 
έτη.

4. Αίτηση  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ,  «PORTO PIZZARIA»,  για  παραχώρηση  απλής  χρήσης 
λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

5. Αίτηση ΝΙΚ. ΡΑΓΓΟΥΣΗ – ΠΑΝ. ΤΣΑΚΩΝΑ ΟΕ, «COCO PAN», για παραχώρηση απλής χρήσης 
λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

6. Αίτηση ΚΟΥΜΠΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

7. Αίτηση ΦΛΩΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», για παραχώρηση απλής χρήσης 
λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

8. Αίτηση ΤΖΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, «ΤΖΗΜΑΣ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

9. Αίτηση  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ, «ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

10. Αίτηση ΑΝΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, «MY YOGHURT – MY CREPPA», για παραχώρηση απλής χρήσης 
λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

11. Αίτηση ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, «27str», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

12. Αίτηση ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ, «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ», για παραχώρηση απλής χρήσης 
λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

13. Αίτηση ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, «ΕΥΟΙΩΝΟ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

14. Αίτηση ΚΑΚΑΖΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, «ΤΟ ΚΥΜΑ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

15. Αίτηση  ΤΑΛΙΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ,  «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ»,  για  παραχώρηση  απλής  χρήσης  λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

16. Αίτηση  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ,  «CAFÉ  OSCAR»,  για  παραχώρηση  απλής  χρήσης  λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 

ΩΡΩΠΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Ν. Παλατίων
ΩΡΩΠΟΣ
Τ. Κ.  190 15

Τηλέφωνα: 2295-0-34212

Telefax:       2295-0-34212

 

                Αριθμός Πρωτοκόλλου: 195

                       Ωρωπός :   13 -04-2016

                  ΠΡΟΣ:    Τα Μέλη του  Δ.Σ.

                                    
   

               

 



17. Αίτηση ΚΑΚΑΖΑΝΗ ΦΑΝΗ, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», για παραχώρηση 
απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

18. Αίτηση ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ, «ΧΡΗΣΤΑΛΕΝΑ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

19. Αίτηση  ΠΕΠΠΑ  ΕΡΜΙΟΝΗ,  «ΑΛΕΚΟΣ  ΚΑΦΕ»,  για  παραχώρηση  απλής  χρήσης  λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

20. Αίτηση CALERO DIAZ, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.

21. Αίτηση  ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ,  «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»,  για 
παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία 
έτη.

22. Αίτηση ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «psomaki.gr», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για τρία έτη.
 

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα 
τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
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